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ACTA N.º 10/2002 
 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEM-
BRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE  PENICHE,  REALIZADA  NO  
DIA 30  DE  DEZEMBRO  DE  2002: 
 
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dois, no edifício-sede das 

Juntas de Freguesia de Peniche, pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, 
estando presentes os Senhores Carlos Norberto Freitas Mota, Jorge Alberto Bombas 
Amador e João Augusto Tavares Barradas, respectivamente Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários da Mesa, e os Senhores Henrique Bertino Batista Antunes, Sebastião 
Codinha Batalha, Abel José Carvalho de Campos, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Rogério 
Manuel Dias Cação, João Paulo Oliveira Teófilo, Jorge Santos Carvalho, Américo Araújo 
Gonçalves, Delfim António Ferreira Campos, Paulo Jorge Ferreira Santos, João Manuel 
Jesus Gomes, Álvaro André Paiva Amador, Paulo Jorge Leal Rodrigues, António José de 
Azevedo Filipe, Márcia João Brás de Timóteo, Bernardo Miguel Ribeiro dos Anjos Costa 
e Marco António Borges Bem, reuniu a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte 
ordem de trabalhos: 

 
1º. - Período de “Antes da Ordem do Dia” 
 

1- Apreciação e votação das actas n.ºs 6, 7 e 8/2002. 
 
2.º - Período da Ordem do Dia: 
 

1- Apreciação e votação da adesão do Município de Peniche à Allience de 
Villes Européennes de Culture (AVEC); 

2- Apreciação e votação do Orçamento Municipal, para o ano financeiro 
de 2003; 

3- Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano do Município de 
Peniche, para o ano financeiro de 2003; 

4- Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 
dos Serviços Municipalizados, para o ano financeiro de 2003. 

 
3º. - 2.º Período de intervenção do público. 

 
Compareceram no decurso da reunião e passaram de imediato a participar nos 

trabalhos os Senhores Manuel Machado Chagas, Susete Silva Costa Laranjeira, Maria 
João Estevam Avelar Rodrigues, Sandra Cristina Machado Matos e Joaquim Raul 
Gregório Farto. 

 
Assistiram à reunião os Senhores Vereadores Vítor Manuel Farricha Mamede, 

António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva Abrantes e Clara Maria 
Bruno Filipe. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO E RECONHECIMENTO DE PODERES: 
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O Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia dos pedidos de 

suspensão de mandato, a seguir indicados: 
- Do Senhor Raul Fernando Conceição Santos, por um período de 5 dias, a partir de 

hoje, por se encontrar ausente do concelho; 
- Do Senhor Aleixo Pereira Bráz, por um período de 5 dias, a partir de hoje, por se 

encontrar ausente do concelho. 
A Assembleia, por unanimidade, concedeu a suspensão dos mandatos solicitados e 

encontrando-se presente um elemento que se segue na respectiva lista, Senhor José 
António Bombas Amador (da CDU),  reconheceu os seus poderes, pelo que passou, de 
imediato, a participar na reunião. 
 
PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”: 
 
a) ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes as actas n.ºs 6, 7 e 8/2002, respectivamente das reuniões realizadas 

nos dias 20 e 27 de Setembro de e 17 de Outubro do corrente ano, tendo sido dispensada a 
sua leitura por os respectivos textos haverem sido previamente distribuídos pelos 
deputados municipais. 

 
Postas à discussão não se registaram quaisquer intervenções. 
 
Submetidas à votação, uma após outra, constataram-se os seguintes resultados: 

 
Acta n.º 6 – Aprovada, por unanimidade; 
Acta n.º 7 – Aprovada, por unanimidade; 
Acta n.º 7 – Aprovada, por maioria, com uma abstenção. 
 
Fez declaração de voto verbal o Senhor Rogério Cação, dizendo que se havia 

abstido por não ter estado presente na reunião de 17 de Outubro. 
 

e) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A AUTARQUIA: 
 
e-1) OUTROS: 

 
A Assembleia, de acordo com o estabelecido na reunião anterior, passou à 

apreciação de assunto relacionado com as antigas instalações da fábrica de farinha de 
peixe, tendo, para o efeito, usado da palavra os Senhores adiante identificados: 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Informou de reunião havida hoje com o proprietário da fábrica, o qual solicitou a 

prorrogação do prazo, por mais três meses, para demolição das antigas instalações, devido 
a dificuldades de venda do equipamento, e do estabelecimento de compensação 
indemnizatória por incumprimento do prazo. 
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Jorge Amador: 
 
- Referiu que, independentemente de lhe parecer uma proposta sensata, que o prazo 

de 90 dias era para cumprir na íntegra. 
 
João Teófilo: 
 
- Disse que, embora reconheça o mau aspecto visual que proporciona, se notificasse 

o empresário de que os 90 dias era o prazo limite para proceder à limpeza do espaço. 
 
Jorge Carvalho: 
 
- Disse que se deveria prever penalizações para qualquer situação de 

incumprimento que possa vir a ocorrer. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Chamou a atenção do executivo de que, como precaução adicional ao dia 31 de 

Março, a intervenção já deveria ser visível, no mínimo, em 28 de Fevereiro. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENICHE À 
ALLIENCE DE VILLES EUROPÉENNES DE CULTURE (AVEC): 

 
A Assembleia passou à apresentação do 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo o 

Senhor Presidente da Mesa proposto que o assunto fosse apreciado e discutido em 
próxima reunião, a fim de possibilitar uma melhor análise e reflexão dos documentos 
agora apresentados. 

 
Submetida à votação, foi a proposta apresentada aprovada, por unanimidade. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
ORÇAMENTO MUNICIPAIS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 2003: 

 
Passando a Assembleia à apreciação dos pontos 2.º e 3.º da ordem de trabalhos e 

após o Senhor Presidente da Mesa, face à articulação existente entre os dois documentos, 
haver proposto, o que foi aceite, por unanimidade, a sua apreciação e discussão em 
conjunto, usaram da palavra os Senhores, adiante identificados: 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Chamou a atenção de que se não encontram previstas na Tabela as taxas relativas 

aos pedidos de licenciamento provenientes da transferência de competências do Governo 
Civil para a Câmara Municipal; 
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- Referiu que o PPI, sendo um instrumento fundamental de gestão municipal e tal 
como está elaborado, lhe parece um documento pobre e pouco imaginativo e que deveria 
ter outro tratamento, nomeadamente abrangendo o investimento a realizar em todo o 
mandato e não só em 2003/2004; 

- Disse que a nota introdutória do PPI está em contradição com as verbas inscritas 
em orçamento para despesas correntes, concretamente no respeitante ao trabalho 
extraordinário, material de escritório e comunicações; 

- Solicitou o procedimento correcto de consulta ao mercado dos bens necessários ao 
funcionamento dos serviços; 

- Questionou sobre a regularização das dívidas a fornecedores e atribuição de 
subsídios a instituições. 

 
Rogério Cação: 
 
- Disse ter dificuldade em dar a sua concordância e aceitar as Grandes Opções do 

Plano como um factor de vital importância para o desenvolvimento do concelho, nos 
moldes em que é apresentado, uma vez que o documento não é mais do que um enunciado 
de acções, onde lhe falta substância, nomeadamente na óptica do desenvolvimento, 
criatividade, ambição e afirmação do Município de Peniche. 

 
João Teófilo: 
 
- Referiu que as Grandes Opções do Plano estão condicionadas à conjuntura actual 

de restrições orçamentais e ao III Quadro Comunitário de Apoio relativamente às obras 
contratadas com a Administração Central, designadamente o fosso das muralhas, Museu 
de Atouguia da Baleia e Edifício dos Paços do Concelho; 

- Disse que existe vontade política para disciplinar as despesas correntes, mas que 
não é fácil traduzi-la de imediato; 

- Realçou as relações autárquicas com as Juntas de Freguesia e salientou o esforço 
da Câmara relativamente ao aumento de verbas para estas entidades; 

- Chamou a atenção para algumas alterações sensíveis no Orçamento, de entre 
outras, o que concerne ao tratamento de resíduos sólidos e águas residuais; 

- Disse partilhar do entendimento do Senhor Rogério Cação mas que sendo um 
orçamento possível, e dadas as circunstâncias, deveria merecer a confiança da Assembleia. 

 
Presidente da Câmara: 
 
- Lembrou que o Orçamento foi elaborado em momento algo conturbado 

relativamente aos apoios financeiros necessários para fazerem face à programação e 
objectivos do plano de investimentos; 

- Referiu que o novo sistema contabilístico impõe regras de maior rigor na previsão 
das receitas; 

- Salientou que ao nível do Plano Plurianual de Investimentos foram observadas as 
prioridades que são possíveis vir a realizar; 
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- Disse que vão ser tomadas medidas de controlo orçamental consubstanciadas na 
redução das despesas correntes ao nível dos diversos serviços, nomeadamente na 
contenção de gastos com comunicações, trabalho extraordinário e material de escritório; 

- Chamou a atenção de que iriam ser estudados novos critérios de atribuição de 
subsídios, tendo em conta as disponibilidades financeiras existentes; 

- Disse que as receitas correntes terão que crescer, nomeadamente através da 
recuperação de impostos directos pela via do combate à fuga fiscal; 

- Referiu que vai ser um ano difícil para se conseguir dar resposta aos 
compromissos assumidos; 

- Deu conhecimento que o valor das transferências para as freguesias teve um 
acréscimo de 5%. 

 
Jorge Amador: 
 
- Lembrou que o crescimento das receitas correntes poderia advir do lançamento da 

derrama, a utilizar em infraestruras desportivas, mas que não há coragem política para 
implementar tal medida; 

- Manifestou o seu desacordo pela secundarização dos festivais gastronómicos 
“Sabores do Mar” e Tasquinhas Rurais” ao nível do turismo; 

- Disse que falta vontade política para analisar e alterar os protocolos com as Juntas 
de Freguesia; 

- Manifestou o seu desagrado pelo atraso verificado na apresentação e discussão 
dos documentos com as Juntas de Freguesia; 

- Referiu que o seu sentido de voto iria ser a abstenção. 
 
Maria João Avelar: 
 
- Disse que as Grandes Opções do Plano pecam por não consubstanciarem uma 

visão estratégica para o desenvolvimento do concelho de Peniche; 
- Salientou a ausência de coragem política e frontalidade necessária que traduza 

claramente qual a evolução estratégica da gestão que o actual executivo pretende levar a 
efeito; 

- Referiu que era importante aprofundar a transferência de outras competências 
para as Juntas de Freguesia; 

- Manifestou a sua apreensão relativamente ao desequilíbrio orçamental previsto na 
despesa, o qual, a seu ver, comprometerá o desenvolvimento e execução do nível de 
investimento. 

 
Paulo Rodrigues: 
 
- Referiu que os documentos não lhe parecem compatíveis, mas que, no entanto, lhe 

dá o benefício da dúvida; 
- Disse esperar que o executivo actue com rigor por forma a inverter a tendência 

deficitária orçamental e introduza as correcções necessárias para uma gestão equilibrada. 
 
José António Amador: 
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- Chamou a atenção para a tomada de medidas imediatas que resolvam a 

sinistralidade em frente do porto de pesca. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Afirmou que os documentos apresentados são da exclusiva responsabilidade da 

Câmara PS; 
- Gostaria que os documentos tivessem maior participação dos vereadores e fossem 

mais claros e objectivos; 
- Manifestou o seu descontentamento face às promessas não cumpridas e à 

discriminação a que estão votadas as juntas de freguesia da sede do concelho, 
designadamente quanto à falta de protocolos de transferência de competências e 
possibilidade reivindicativa e disse não aceitar que se continue a trabalhar nestas 
condições; 

- Discordou que o orçamento seja considerado como o possível; 
- Disse sentir-se no direito de lhe proporcionarem a experiência de resolver 

problemas na área da freguesia, nomeadamente no que concerne à recuperação de espaços 
públicos, entre outros; 

- Salientou que os documentos deveriam prever outras acções prioritárias, a 
começar pelos arranjos dos pátios das escolas, cujo diagnóstico já foi observado; 

- Referiu que o executivo deveria fazer aposta clara na construção de um Centro de 
Dia. 

 
Bernardo Costa: 
 
- Congratulou-se com a disponibilidade da Câmara em se associar na resolução dos 

problemas existentes na ESTMAR e ao facto de ter correspondido financeiramente para a 
concretização do alargamento das instalações; 

- Chamou a atenção para a pobreza confrangedora que se vive nas áreas da cultura, 
desporto e tempos livres e para o fosso existente entre a política cultural que está a ser 
seguida e as necessidades infraestruturais que não existem para o desenvolvimento das 
respectivas actividades; 

- Lembrou os recursos naturais que Peniche proporciona na área dos desportos 
náuticos e relativamente aos quais terá que haver uma aposta firme e determinada sob 
pena de se vir a perder o estatuto de destino turístico. 

 
Jorge Amador: 
 
- Referiu que os certames “Sabores do Mar” e “Tasquinhas Rurais” não geram 

conflitos, apenas se complementam, e que sendo duas iniciativas gastronómicas 
importantes discorda que apenas se encontre expresso no documento apenas um projecto; 

- Chamou a atenção para a necessidade de calendarização das iniciativas 
concelhias, ausência de sobreposição de datas e dilatação no tempo; 

- Aludiu à falta de critério na atribuição de subsídios aquando da realização de 
festivais de bandas filarmónicas; 
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- Disse considerar inadmissível o apoio concedido para a realização da prova de 
ciclismo “As 35 Voltas ao Aterro”, em Serra d'El-Rei, dado tratar-se de um dos eventos 
desportivos com maior projecção do concelho; 

- Lembrou da necessidade de implementação de rotunda na Rua do Aterro aquando 
da execução de obras de conservação e reparação da EM, entre Ferrel e Serra d'El-Rei, que 
também urge iniciar. 

 
André Amador:  
 
- Disse ter pena que a Câmara siga o mesmo caminho do Governo em termos de 

política orçamental; 
- Manifestou a sua preocupação e inconformismo por os cortes orçamentais se 

verificarem nas áreas da cultura, desporto, tempos livres e educação. 
- Saudou o executivo pelas obras efectuadas nos lavadouros do Filtro e pavilhões. 
- Chamou a atenção para a degradação que os pavilhões da Escola Secundária 

apresentam e necessidade da sua reparação; 
- Referiu que é possível fazer mais em termos de política cultural e que os 

documentos apresentados não perspectivam esse sentimento; 
- Lembrou estar na altura de se fazerem obras nos jardins públicos da cidade e de se 

tratarem os respectivos espaços. 
 
Paulo Santos: 
 
- Saudou o apoio da Câmara à ESTMAR em matéria de instalações; 
- Discordou da política levada a efeito pela Ministra das Finanças quanto à 

impossibilidade dos municípios poderem recorrer ao crédito e das opiniões que referem a 
falta de verbas no orçamento para a cultura, desporto e tempos livres, quando, na verdade, 
ali se encontram previstas verbas destinadas à construção de infraestruturas que irão 
desencadear todo um conjunto de iniciativas ao desenvolvimento daquelas áreas, 
nomeadamente a Marina de Peniche; 

- Lembrou que deverá haver um crescimento sustentado das políticas de 
desenvolvimento; 

- Disse que gostaria de ver inscritas verbas para divulgação de eventos. 
 
Henrique Bertino: 
 
- Reafirmou a sua indignação pelo facto de não ter sido cumprida a promessa de 

celebração dos protocolos com as Juntas de Freguesia da sede do concelho, dado que 
gostaria de ter uma maior intervenção na condução das acções da área da sua freguesia; 

- Chamou a atenção de que as máquinas-varredouras deveriam ser disponibilizadas 
para trabalhos de conjunto das Juntas de Freguesia;  

- Afirmou que os mais velhos e mais novos devem ter uma atenção especial em 
matéria de solidariedade social; 

- Afirmou que “quem não quiser trabalhar que se vá embora”; 
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- Alertou para as situações existentes no Cemitério Municipal e que devem ser 
corrigidas, nomeadamente caiação dos muros, colocação de ossadas em sacos plásticos em 
arrecadação e retirada de baldes para lixo mal instalados. 

 
Sebastião Batalha: 
 
- Sugeriu a alteração ao ponto 4.2 da introdução sobre as Grandes Opções do Plano, 

por forma a que fique consignado que o protocolo foi somente celebrado com as Juntas de 
Freguesia Rurais; 

- Manifestou o desejo de substituição dos subsídios pela celebração de protocolo. 
 
Presidente da Câmara: 
 
Deu as informações e prestou os seguintes esclarecimentos relativamente às 

questões que foram postas pelos diversos deputados municipais: 
- Nunca esteve em perspectiva o lançamento da derrama, dado ser um imposto sem 

grande significado em termos financeiros; 
- A realização do Festival Sabores do Mar é da inteira responsabilidade da Câmara 

e é um evento gastronómico com outra dimensão e diferente das Tasquinhas das 
Freguesias Rurais; 

- Existem algumas dificuldades financeiras para se poderem satisfazer todas as 
condições acordadas nos protocolos; 

- Solicitou a todos os Vereadores, em 18 de Novembro, a apresentação de propostas 
para apreciação em sede de elaboração dos documentos previsionais; 

- O atraso da entrega dos documentos deveu-se à dificuldade em fazer opções em 
matéria de investimentos, face aos recursos financeiros disponíveis; 

- Teve o cuidado de avaliar os demais programas eleitorais em matéria de 
objectivos; 

- Disse existir um déficit estrutural ao longo dos anos e que tem sido feito um 
esforço para equilibrar as receitas e despesas correntes; 

- Foram mandados efectuar estudos para a sinalização de pontos conflituosos, 
nomeadamente através da implementação de sinalética redutora de velocidade; 

- Está previsto avançar para a disponibilização de uma máquina varredoura para 
cada Junta de Freguesia, em substituição a recurso a mão de obra e que a solução adoptada 
teve em vista uma experiência piloto de forma articulada; 

- Não há verba para tratar todos os pátios escolares, tendo sido apresentada 
candidatura para o efeito; 

- Além da recuperação do parque habitacional aguarda-se que a Secretaria de 
Estado da Habitação se defina quanto ao apoio a prestar em matéria de habitação social; 

- O antigo edifício da cantina é uma hipótese para instalação de um Centro de Dia, 
e, caso haja apoios financeiros poder-se-á avançar para esta solução desde já; 

- O desenvolvimento das actividades nas áreas do desporto, tempos livres e cultura 
requer a existência de infraestruturas, que aos poucos se vão realizando, estando prevista a 
concretização de um espaço cultural; 

- Para além das actividades contidas no plano a Câmara só consegue abarcar outras 
responsabilidades de dinamização desportiva em parceria com outras instituições; 
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- Está a ser elaborado calendário de iniciativas com publicação semestral; 
- Tem havido dificuldade em articular as diversas actividades a desenvolver pelas 

colectividades; 
- A Câmara está disponível para apoiar o Festival de Bandas; 
- Reconhece que não sendo a intervenção a afectuar nos edifícios escolares a ideal, 

mesmo assim irá ser realizada obra no presente mandato no valor de 300.000,00 euros; 
- A manutenção do parque escolar é dispendiosa; 
- Embora sendo os problemas existentes na Escola Secundária e respectivos 

pavilhões da responsabilidade do Estado, irá ser efectuada uma intervenção conjunta com 
a DREL; 

- Está aprovada e homologada a candidatura à “Rota dos Museus”;  
- Tem sido um sucesso o espaço internet na Casa da Juventude; 
- Aguarda o agendamento de reunião da Assembleia Distrital; 
- A questão dos protocolos com as Juntas de Freguesia da cidade tem que ser 

analisada sob o ponto de vista global; 
- Os encargos com as horas extraordinárias provenientes dos serviços prestados no 

cemitério durante os fins de semana e feriados vão ser pagos pelos interessados; 
- Vai mandar averiguar a questão relacionada com as ossadas. 
 
Presidente da Mesa: 
 
- Referiu, como consideração final, que se assistiu a um debate vivo, correcto e 

agradável onde todos os deputados municipais tiveram oportunidade de exprimir as suas 
opiniões, nomeadamente os mais jovens, cujas intervenções é justo que se assinalem; 

- Salientou que em todas as intervenções ficou patente a insatisfação de se não 
poder fazer mais do que está previsto nos documentos apresentados; 

- Disse esperar que o debate tenha contribuído para o conhecimento da realidade 
actual do Município. 

 
Submetidos à votação, em conjunto, foram os documentos apresentados aprovados, 

por maioria, com 13 votos a favor, 6 votos contra e 8 abstenções. 
 
Seguidamente usou da palavra o Senhor deputado municipal Jorge Amador, que 

apresentou, por escrito, a intervenção que a seguir se transcreve: 
 
“Grandes Opções do Plano e do Orçamento 
 
Intervenção 
 
Ex.mos Senhores Autarcas 
 
Em primeiro lugar: 
 
Na sequência dos compromissos assumidos pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal em Abril do corrente ano, perante os autarcas desta Assembleia e dos 
Executivos das Juntas de Freguesia do Concelho, gorou-se a principal expectativa, com o 
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não alargamento da descentralização de competências para as Freguesias e dos 
respectivos meios em 2003. 

É uma opção do Senhor Presidente e da sua equipa que podemos compreender, 
mas discordamos profundamente perante a necessidade do desenvolvimento equilibrado 
do concelho, a disponibilidade reafirmada pelos autarcas de freguesia para assumir mais 
responsabilidade e fazer mais obra em prol das populações. 

Está provado que a rentabilização dos meios passa obrigatoriamente pela 
descentralização. A Câmara Municipal gasta menos dinheiro numa obra que o poder 
central, e as juntas de freguesia, por sua vez, porque estão mais próximas das populações, 
gastam ainda menos. 

 
Em segundo lugar: 
 
A Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei informou que só teve acesso ao projecto 

dos documentos das Grandes Opções do plano e do Orçamento para 2003, no dia 16 de 
Dezembro, dia em que teve lugar a primeira discussão destes documentos na sessão de 
Câmara. Numa reunião convocada pelo Senhor Presidente da Câmara tivemos 
oportunidade de apreciar os citados documentos no dia 24 de Outubro do corrente ano ao 
Senhor Presidente  da Câmara, dos quais destacamos: 

 
- Aquisição de uma máquina varredoura, evitando desta forma o recurso ao 

aumento de despesa com o eventual aumento do quadro do pessoal desta freguesia; 
- O apoio à aquisição do imóvel para a instalação da Casa-Museu; 
- Uma verba de 12.470,00 euros (2500 contos) para a construção do 

polidesportivo; 
- O nosso plano de alcatroamento para 2003; 
- A reparação do caminho agrícola entre a Serra d'El-Rei e as Cesaredas com a 

apresentação de uma candidatura através do PEDAP, garantindo dessa forma cerca de 
90% do financiamento; 

- Demonstrámos a nossa inteira disponibilidade para colaborarmos na discussão 
do Plano de Urbanização da Freguesia e também para colaboração com os serviços 
municipais. 

 
A este conjunto de propostas, recebemos a garantia de apoio da Câmara 

Municipal em 2003. 
 
Nessa reunião, tive a oportunidade de lembrar o Senhor Presidente da Câmara 

que, relativamente à verba de actualização do protocolo para 2003, o valor acertado 
numa reunião realizada com os 3 Presidentes de Junta de Freguesia Rurais, foi de 5 a 6% 
e não 4% como aparece inscrita na actual proposta, aqui em apreciação. 

 
Em terceiro lugar: 
 
Gostaria de manifestar a minha opinião, como Presidente de Junta e também como 

1.º Secretário desta Assembleia, o meu profundo desacordo pelo atraso, em meu entender, 
desnecessário, no calendário de auscultação das freguesias e a ausência de auscultação 
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das forças políticas da oposição representadas neste órgão e pelas quais cada um de nós 
foi eleito. 

Assim, e face a todos os elementos já referidos na minha intervenção, declaro o 
meu sentido de voto: a Abstenção. 

 
A Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei deu, como é seu timbre o seu contributo 

para uma postura de aproximação dos autarcas deste concelho, na defesa dos interesses 
das populações, registando no entanto, com desagrado, que quem governa os destinos do 
concelho não teve uma atitude de envolvimento da oposição e de todos os interessados na 
elaboração das Grandes Opções do Plano e do Orçamento para 2003. 

 
O Presidente da Junta 
Jorge Alberto Bombas Amador.” 
 
Foram apresentadas por escrito as declarações de voto, que a seguir se transcrevem: 
 
“Declaração de Voto 
 
As Grandes Opções do Plano, onde se incluem o Plano Plurianual de 

Investimentos e o Plano de Actividades Municipais, bem assim como o Orçamento 
Municipal são documentos fundamentais para a gestão de um Município. 

 
Deles devem emanar as linhas fundamentais de acção e de investimento. 
 
São os instrumentos base que devem estar subjacentes a todas as decisões do 

executivo autárquico. 
 
Neles devem estar bem expressos os ideais e projectos que num futuro, de pelo 

menos três anos, se esperam atingir e que constituem a dinâmica que se pretende para o 
Concelho. 

 
Os documentos em análise nada disso contêm. Tratam-se de duas peças 

completamente vazias de ideias, criatividade e de objectivos, sendo somente um somatório 
de intenções avulso, que não possuem força nem dinâmica, e são reveladoras de uma 
enorme falta de reflexão sobre as reais necessidades do Concelho e da sua população. 

 
Numa terra marcada fortemente pela dependência económica do sector da pesca 

não há qualquer opção (seja das grandes ou das pequenas) sobre o apoio à instalação de 
novas indústrias. 

 
Num concelho em que o turismo se apresenta como uma alternativa possível de 

desenvolvimento, é confrangedora a pobreza de ideias sobre o sector. 
 
Numa cidade tragicamente carenciada de desenvolvimento social e de segurança, 

não se vislumbra forma alguma de resolução de nenhum dos seus mais complexos 
problemas. 
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Em todos os outros aspectos poderíamos enumerar a inexistência de uma linha de 

rumo ou de simples referência. 
 
Quanto ao Orçamento, ferramenta indispensável para pôr em prática as opções 

tomadas, mais graves problemas contêm pois que se apresenta, mais uma vez, totalmente 
desequilibrado. De facto, este documento baseia-se em falsos pressupostos e aponta para 
soluções não exequíveis, procurando equilibrar a despesa com uma contrapartida 
irrealista de venda de património. 

 
Numa ocasião de graves problemas de ordem económica, como os que se vivem em 

todo o país, seria importante encontrar soluções criativas. Ao invés disso, as propostas 
são as estafadas ideias de alienação do que não existe ou do que não é alienável. 

 
Assim este documento irá inevitavelmente agravar o já quase inquantificável 

“buraco” com o avolumar das dívidas a fornecedores, que neste momento já atingem 
valores absurdos e um atraso de pagamento de mais de nove meses. 

 
Por todos estes motivos a proposta apresentada pelo Partido Socialista mais não 

mereceria do que uma total reprovação por parte dos Deputados Municipais do Partido 
Social Democrata. 

 
Mas a gestão pertence ao Presidente e Vereadores com Pelouros, os quais devem 

ser inteiramente responsáveis e responsabilizados pela forma como conduzem os destinos 
do nosso Concelho, e não seremos nós que a iremos inviabilizar. 

 
Pela forma como, por falta de reflexão, competência e criatividade, este executivo 

irá continuar a gerir os destinos da autarquia só ao seu Presidente e Vereadores com 
pelouros poderão ser assacadas responsabilidades. Delas responderão no futuro. 

 
Peniche, 30 de Dezembro de 2002. 
 
O Grupo do P.S.D. da Assembleia Municipal.” 
 
“Declaração de Voto 
 
Votei contra as propostas de Orçamento e Grandes Opções do plano para 2003, 

por várias razões, das quais as mais significativas entendo destacar a seguir: 
Primeiro: A Junta de Freguesia da Ajuda a que presido é descriminada 

negativamente nos documentos apresentados.  
 

VERBAS ATRIBUÍDAS PELA CÂMARA  
ÀS JUNTAS DO CONCELHO NO ANO DE 2003 

 
Freguesias Montante em Euros Valor em escudos 

Ajuda ____ 0 / 0 ____ ____ 0 / 0 ____ 
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Conceição 9.200.00 � 1.844.434$40 
São Pedro 11.300.00 � 2.265.446$60 

Ferrel 65.00.00 � 13.031.330$00 
Atouguia da Baleia 144.00.00 � 28.869.408$00 

Serra d'El-Rei  29.500.00 � 5.914.219$00 
 

Transferências do Orçamento do Estado / 2003 
 

Freguesias Montante em Euros Valor em Escudos 
Ajuda 86.221.00 � 17.286.000$00 

Conceição 43.891.00 � 8.799.000$00 
São Pedro 30.739.00 � 6.163.000$00 

Ferrel 42.355.00 � 8.491.000$00 
Atouguia da Baleia 128.112.00 � 32.905.000$00 

Serra d'El-Rei  29.797.00 � 5.974.000$00 
 
Pelos dois quadros apresentados e comparando as duas maiores freguesias, se a 

Atouguia da Baleia recebe do Orçamento de Estado 128.112,00 � e a Ajuda 86.221,00 �, 
do Orçamento da Câmara, a Atouguia da Baleia recebe 144.000,00 �, a Ajuda deveria 
receber um valor aproximado a 100.000,00 �. 

E prevê-se receber zero euros! 
 
Segundo: Na habitação social, mesmo reconhecendo as extremas carências 

existentes não se aponta qualquer perspectiva para resolução dos problemas de maior 
gravidade diagnosticados. 

 
Terceiro: Os documentos deveriam ser elucidativos quanto às prioridades e não 

são. Gostaria de ver consignado a prioridade ao Ensino (pelo menos no primário e pré-   
-primário) e tal não se verifica. 

 
Quarto: O tão prometido Centro de Dia não está assumido como foi prometido. 
 
Quinto: Os estudos de reoordenamento urbanístico da Prageira/Bairro da 

GNR/Fialho; Verde Mar/Coosofi/Fernão Magalhães; Papôa e Praia da Gamboa, não são 
assumidos como prioritários como tinha sido acordado. 

 
Sexto: A segurança da Marginal Norte não está consignada como merece. 
 
Sétimo: A tão prometida e divulgada descentralização para as fregusias são 

palavras usadas e gastas nos processos eleitorais e logo esquecidas depois das tomadas 
de posse. 

 
As freguesias urbanas do concelho de Peniche, Ajuda, Conceição e São Pedro 

continuam a ser o parente pobre para a Câmara Municipal de Peniche. 
 
Peniche, 30 de Dezembro de 2002. 
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Henrique Bertino Batista Antunes.” 
 
Pelo deputado municipal Senhor Rogério cação foi dito que apresentaria 

posteriormente a declaração de voto do grupo da CDU. 
 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, PARA O ANO FINANCEIRO DE 
2003: 

 
A Assembleia passou à apreciação do ponto quatro da ordem de trabalhos acima 

referido, tendo-se verificado as intervenções dos deputados municipais, a seguir 
identificados: 

 
João Teófilo: 
 
- Disse que as opções do plano dão continuidade às linhas orientadoras de 

desenvolvimento do concelho e contemplam a execução das grandes obras programadas; 
- Referiu que as obras constantes do documento correspondem às prioridades 

anunciadas no manifesto eleitoral do grupo do PS. 
 
Jorge Amador: 
 
- Chamou a atenção para obras que não foram concretizadas; 
- Lembrou que na zona da Varginha, em Serra d'El-Rei, as obras não foram 

realizadas por opção política. 
 
Submetidos a votação, foram os documentos apresentados aprovados, por maioria, 

com 15 votos a favor e 12 abstenções. 
 

2.º PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 
 

Neste período não registaram quaisquer intervenções. 
 
APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA: 
 

Para efeitos de execução imediata, submetida a votação a minuta da acta, 
constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo uma hora e dez minutos, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que eu,                                      1.º 
Secretário da Mesa, subscrevi e vai ser assinada pela Mesa. 


